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ezun olan enç 
olisler ke  attı

YHT'lerde ek sefer 
d zenlemesine idildi

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, t rende ya tı ı ko
nu mada, merke in, kuruldu u nden u ne kadar 

 in  me un erdi ini i ade etti  
n HABERİ SA A A

E itimde sorunlar 
iderek derinle mi tir04 Dosta en 

d mana korku
Yan ınlara kar ı 
alilikler uyarıldı

‘T m hekimler
odalara ye olsun’

Kirada y de  
am istene ilecek

Konya, T rkiye’nin
tohum merke i

Konya Tabip Odası Başkanı 
Prof. Dr. Bahadır Öztürk, Ba-
ğımsız Hekimler Birliği Adına 
Türk Tabipleri Birliği Yönetimi-
ne talip olduklarını açıkladı.
n HABERİ SA A E

Düzenleme 1 yıl için olsa da 
sınırlamayı gören vatandaş bu-
gün evini kiraya verirken daha 
yolun başında fiyat arttıracak.
n HABERİ SA A TE

Tohumculuktaki 2023 yılı he-
defleri 1 milyon tonun üzerinde 
sertifikalı tohum idi ama tohum-
culuk sektörü 2023 yılı hedefini 
2019 yılında yakaladı.
n HABERİ SA A A
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Selçuklu çalı ıyor
Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılan Sosyal Tesis açılıdı. Başkan Pekyatırmacı ‘Burada vatandaşlarımız 

s or eğitmenlerimiz eşliğinde, en modern aletlerle s or ya a ilme imk nına sahi  olacaklar. ’’ dedi
SELÇUKLU DA AÇILIŞLAR SÜRECEK

Başkan Pekyatırmacı,“İnşallah önümüzdeki ay, 
önemli sağlık yatırımlarımızdan olan Hocacihan 
ve Kılınçarslan Aile Sağlık Merkezlerimizin açılış-
larını gerçekleştireceğiz. Yine Sancak Kapalı Pa-
zar Yerimizle birlikte Yazır Kapalı Pazar Yerimizi 
vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Beyhekim 
Gelişim ve Teknoloji Atölyemizin resmi açılışını 
gerçekleştireceğiz’’ n HABERİ SA A E

MİLYONLUK YATIRIMLAR
Başkan Pekyatırmacı ‘’ 25 milyon 373 bin 
Türk Lirasına malolan zemin kat, birinci kat 
ve ikinci kattan oluşan tesisimizin zemin 
katında Şehit Arif Demir Uzaktan Eğitim 
Merkezi, kütüphane, millet kırathanemiz 
ve mescitler bulunuyor. Eğitim merkezide 
öğrencilerimiz çok iyi imkânlarla çalışmala-
rını gerçekleştirebilecekler.’’

onya da ekme e y k zam
Artan maliyetleri
nin ırıncıları or 
durumda ırak
tı ını kaydeden 
Konya Fırıncılar 
Odası Ba kanı 
Vedat Hon a, 
“Konya enelinde 
daha nce ,  lira 
olan ekmek, u 
sa ahtan iti aren 
,  lira olarak 

satılacak” dedi
n HABERİ 
SA A TE

B E  O
O  

O E  
'SOBE SE ' 

E EO O O  
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  yatırım ro ramı ka samında u yıl  il ede 
sorumluluk sahasında mahalle yolları e sıcak as alt 

alı malarının yanında arke deste ini s rd r yor  
n HABERİ SA A TE

Konya da Oti mli Eller KOP ile To ra a Dokunuyor 
Pro esi  ka samında oti mli ireylerin teda i e 
reha ilitasyonlarına katkı sa lanması amacıyla 

kurulan seranın a ılı ı er ekle tirildi   
n HABERİ SA A E

T rkiye nin a ı l elerinde ha a sıcaklıklarının 
Cuma n nden iti aren hissedilir derecede 
a alması ekleniyor n HABERİ SA A A

Ekmek 
 

oldu
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Selçuklu Belediyesi tarafından Bosna Hersek Mahallesi’ne kazandırılan Bosna Sosyal Tesisi açıldı. Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ‘’ İnşallah 
önümüzdeki ay, önemli sağlık yatırımlarımızdan olan Hocacihan ve Kılınçarslan Aile Sağlık Merkezlerimizin açılışlarını gerçekleştireceğiz.’’ dedi

Selçuklu hız kesmiyor
S    

    -
    -

  H   -
  S    

   
   

  S   
 H   S  -

  A  P  
    
    

H   A  P   İ  -
 H  A  A  P  S  

İ    H   
A  P   İ   -

  HP S  İ  -
   S   

      
S     

    -
    

    S  
  A  P -

 S     S -
    

 P   
    

 S  İ  -
    P  

 A    -
     
 A    

     -
 S      

    
   

S  R  A  İ  
H      

    
     H -

   
 S    

 H  -
      

    -
    

    
    -

    H  
     

     
   

  
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI PEK-
YATIRMACI, “BOSNA SOSYAL TESİSİ 

MAHALLEYE DEĞER KATACAK”
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BAŞKAN PEKYATIRMACI, 
“YATIRIMLARIMIZIN 

AÇILIŞLARINI GERÇEKLEŞTİRMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ”
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MERAM BELEDİYE BAŞKANI 
KAVUŞ,“İNSANIMIZIN KONFOR VE 
MUTLULUĞUNU ARTTIRMAK İÇİN 

ÇALIŞIYORUZ”
A    

    
    -

      
   

   -
       

 H      
     -

     -
       

     
      

       
       

H       
      

     
      
       

O       
       
 A      -

    -
      -

      
   

    
    

     
    O  

    -
    -

     
   

     
   -

     
    

     -
     -
     -
       

      
    

   -
     

    

KARATAY BELEDİYE BAŞKANI 
KILCA,“BURADA HİZMET 
BELEDİYECİLİĞİ, GÖNÜL 
BELEDİYECİLİĞİ VAR”
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AK PARTİ KONYA İL BAŞKANI ANGI: 
“BELEDİYELERİMİZ İLK GÜNKÜ 

HEYECANLA ÇALIŞMAYA 
DEVAM EDİYOR”
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Otizmliler için 'SOBE Sera' açıldı

‘Hekimlerin sesi 
duyulmuyor’
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Ahmet Pekyatırmacı
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Hicrî: 4 Zil-ka’de 1441  -  Rûmî: 12 Haziran 1436

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

03:33 05:21 12:57 16:50   20:22 22:03
HAVA

DURUMU

      Gece Gündüz
Konya                     17°C    26°C

Karaman               15°C 38°C

Aksaray                 17°C    28°C

Ankara                   17°C     24°C Hicrî: 24 Zilkâde 1443 -  Rûmî: 10 Haziran 1438

Sevgili KS tayfa ve kıymetli 
ebeveynleri, yorucu ve stresli bir süreci 
geride ıraktınız. eçmiş olsun.

imdi asıl zor olana geldik  ekle
mek  ıtratımız gereği eklemeyi de 
ekletilmeyi de sevmeyen varlıklarız 

kanaatimce. Ancak azı durumlarda çı
karımlarda ulunmak, farklı ir deyişle 
öngörülü olmaya çalışmak veya daha 
da farklı ir deyimle ilmişlik taslamaya 
çalışmak ve rim kasmak üzücü ola ili
yor. e demek istiyorum  

 Haziran’da  sınav mer
kezinde gerçekleştirilen KS yi geride 
ıraktıktan sonra en çok karşılaştığımız 

soru şu  
 Hocam, u kadar netim ar  Si

ce sıralamam ka  elir  

Bizcesi yok ki evladım unun. 
ereden ile iliriz  Her yıl sınava 

katılan aday sayısı farklı, her yıl 
sınavın ya ıla ilirlik düzeyi farklı, 
her yıl farklı testlerde oluşan standart 
sa malar gerçekten etkili ola iliyor. Her 
yıl azı ölümlerde kontenan artışına, 
azılarında ise azaltılmaya gidile iliyor. 
aha da önemlisi yıldan yıla akış açı

ları değişerek rağ et gören üniversiteler 
veya ölümler değişiklik göstere iliyor. 
imdi unca değişkenliğin ve elirsizli

ğin içerisinde herhangi ir öğretmeni
nizden, anne a anızdan ir sıralama 
tahmininde ulunmasını eklemek ne 
kadar mantıklı 

Gay ın anahtarları Allah’ın katın
dadır

eğerli meslektaşlarım, 
İç rahatlatmaya ça

lışacaksınız diye kahinlik 
ya maya gerek yok ki. u 
an sıralaman şu kadar ge
lir veya şöyle olur demek 
fal akmak gi i ir şey. 
alın ir garantisi var mı 

sizce veya kehanetin  Bu, 
asrettin Hoca’nın ‘ a 

tutarsa’ meselesi gi i ir 
şey. Tamamen ir olası
lık  tutarsa şans, tutmazsa çocukta olu
şacak kocaman ir hayal kırıklığı. Buna 
se e  olmaya gerek var mı  nutma

malı ki gay ı yalnızca Allah 
ilir. 

Meraklanmanı ı an
laya iliyorum ama ra
matist olmakta ayda ar   

ğrencilerim ilirler, 
sınav sonrasında net hesa
ı ya manın izi herhangi 
ir sonuca ulaştırmadığını 

her fırsatta vurgularım. 
Evet, ya tığı netleri öğren
mek, asıl otansiyeline ne 

kadar yaklaşa ildiğini ölçmek iç rahat
latıcı ve hatta çoğu kişinin merak duy
gusuna yenik düşerek ya tığı ir şey 

ola ilir. Tam olarak u durumlar
da ragmatist olma taraftarıyım. 

illiam ames’in ragmatizmi 
hayatımın üyük ir oranını ka

sıyor sanırım. Pragmatizmde diyoruz 
ki, ir şey fayda sağlıyorsa iyidir. ayda 
sağlamıyorsa kötüdür. a tığınız veya 
ya acağınız şeyleri una göre nitelendi
rerek daha refah ir hayat süre ilirsiniz. 
En azından şu kal  sıkışmalarını, ağlama 
krizlerini, yaşanan işmanlıkları az da 
olsa geride ıraka ilirsiniz. 

Tatilin key ini ıkarın  
‘Sınav itince günlerce film izleyi  

odamdan ile çıkmayacağım. Her gün 
öğlene kadar uyuyacağım. Arkadaşla
rımla vakit geçiri  eve dahi girmeyece
ğim. Sınavı itirdiğim gün tüm kita ları 

yok edeceğim.’ Bu ve enzeri cümleleri 
kuranlar şimdi neredeler  E haydi, ta
tilin tadını çıkarın. Bunu hakettiniz.  
Temmuz’a kadar diken üzerinde du
racak değilsiniz. Buna gönlüm hiç razı 
değil. Realist olmak lazım  azı şeyler 
düşününce değişmiyor veya geçmişte 
kalana artık müdahale edilemiyor.  hal
de nedir kendinizle zorunuz  

Bırakın, rahatlayın, sa redin.  
Temmuz’dan sonra e ey vaktimiz ola
cak şuanki duygularınızı yaşamak için. 
Belki hiç eklemediğiniz ir sür rizle 
karşılacaksınız, kim ile ilir  

Belirsizliklerin ve keşkelerin içeri
sinde oğulmaktansa, sa rederek daha 
güzel ka ılara çıkıla ilir.  ıkacağınız ka ı 
sizin için en güzeli ve en hayırlısı olsun.

KAHİNLİK YAPMAYA ÇALIŞMAYIN,  TEMMUZ’U BEKLEYİN 
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lçe yollarına  milyonluk yatırım

Eki i alkımızla her zaman içiçeyiz

Artan maliyetlerinin fırıncıları zor durumda ıraktığını kaydeden Konya ırıncılar dası Başkanı edat Honça, 
Konya genelinde daha önce ,  lira olan ekmek, u sa ahtan iti aren ,  lira olarak satılacak  dedi
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n SAMET AKTA

Aksay: ‘Haksı  tahliye 
isteniyor’

KOSKİ sel askınlarına
kar ı nemleri s rd r yor
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Vedat Hon a
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Muha irlik yıllarımızda, undan 
elki  sene önce ir de l sman yol

culuğumuzda Samandağ Müftüsü ile 
yan yana seyahat etmiştik. Adını sanını 
unutsam da renkli kişiliği ile Hatay ve 
Samandağ üzerine soh etimiz zih
nimde tazeliğini koruyor. Allah türlü 
güzellik vermiş, ereketli to raklar ver
miş. Taş eksen can ulur derler ya, işte 
öyle  demişti. Sunn, Alev , Türk, Ara  
Kürt, Süryan, Müslüman, Hıristiyan ve 
Musev lerin ir arada yaşadığını da an
latmıştı.

Sivas’ın Meraküm yaylasında her
kesin memleket yarıştırdığı ir gün de 

urettin Binicioğlu ince sesiyle Ha
tay’ın güzelliğine derman yetmez  diye 
araya girince Sizin ağda ül ül öter 
mi  diye sormuşlardı. Amanos dağla
rını, Har iye şelalelerini, Ha i ecc r 
amiini ve dahi şehit edilme hadisesini, 

coğrafyanın koynunda saklı insanlık 
tarihinin i retlik ya ılarını  sene önce 

urettin’den dinlemiştik.
Türkiye azarlar Birliği Konya u

esi yönetimi  faaliyet takvimine 
azılacak ok eyimiz ar  roesi için 

Hatay seyahatini yazınca Müftü Hoca 
ve urettin’den aklımızda kalan ilgiler 
yoğun ir etkinlik içinde olacağımızın 
işaretini vermişti. stelik düzenleyici  
sıfatı ile işin organizasyon kısmında da 
sorumluluğumuz vardı. Seyahatimize 
katılmak ister misininiz  diye aradığım 
ir yazar arkadaşımın Hatay mı  El et

te katılırım, en annemi sırf künefe ye
dirmek için götürmüştüm  dediğinde 
ende oluşan hayret hislerini eminim 

şu an siz de yaşıyorsunuz  Kadere a
kın ki izimle gelemedi o arkadaşımız. 

Kafilemiz renkli, etkili, ilgili ve de 
ilgili insanlardan oluşuyordu. Eskiçağ 
tarihçisi, mimarlık rofesörü, ars dili 
ede iyatçısı, fotoğraf sanatçısı  Bu 
yolda he sine ol malzeme vardı.

amacından geçi  de uğrak ver
mek olmazdı  iz de yolumuzu çeviri , 
Kur’an ı Kerim’de övgüyle zikredilme 
şerefine ermiş, inancını yitirmiş ir 
to lumda imanlı kalı , zulümden ko
runmak için girdikleri mağarada  yıl 
uyutulu  asırlar sonrasına uyandırılan 
Ash ı Kehf’i ziyaret ettik.

Müm it Amik vası kesif dağların 
eteğinden Asi ehrinin iki yanına doğru 
serilmiş devasa halıyı andırıyordu. Kısık 
gözlerle ovayı süzen Mehmet Bozte e 
sanki Armagedon savaşının çığlıklarını 
duyar gi iydi.

Bir manzara fotoğrafının içine girer
cesine Har iye elalelerine doğru yü
rüdüğümüzde, kayalardan çağlayarak 
inen suyun feryadı da, hik yede kraldan 
korunmak için kendini to rağa emanet 
eden efne kızın ağıtı gi iydi.

Bir yanı Har iye’ye, diğer yanı 
Antakya’ya n zır restoranda günün 
yorgunluğunu atarken urettin’i arayı  

eldim  dedim. n eş dakika sonra 
ka ıda elirdi ve duraksayı  kala alığı 

süzmeye aşladı.  yıl 
sonra hasretle kucaklaşı  
iraz eski defterleri karış

tırdık iraz da yarına dair 
konuştuk. Saat ’yi vur
duğunda telefonla arayan 
kızına Konyalı amcanla 
era eriz, senin de yarın 

dükk n da tanışmanı arzu 
ederim  diyerek ertesi 
güne dair gıya  ir rande
vu yazıverdi.

Terasında Antakya’nın ayakları
nıza serildiği doğal mağara St. Pierre 
Kilisesi, az ötesinde Ha i ecc r’ın 
aşı vurularak şehit edildiği mek n. 

Baktıkça, öğrendikçe, gördükçe tarih 
kıyamda sanki  Bir k file Hatay Arkeolo i 
müzesini tamamıyla ziyaret ede ilmiş 
midir aca a  Sadece mozaik ölümün
de ile renklerle raks eden taşlar sek sek 
oynarcasına alı  götürüyor sizi tarihin 
derinliklerine.

ehir ile kenti ir irinden ayırmak 
l zım  der T B Konya u e Başkanı 
Ahmet Köseoğlu  ehirlerin, şehre 
hayat veren edestenleri vardır mesela  
Hatay’da olduğu gi i. Asırlara meydan 
okuyan çarşı dimdik ayakta ve h len 
şehrin hayat damarı  Hemen yanı a
şında ransızların işgal yıllarından kalma 
ir de ransız arşısı var. İkinci kata çı

kıyoruz. urettin, ormanın 
yeşile ürüdüğü karşı dağı 
gösteri  anlatırken o anı 
görüyor gi iydi  Kur’ n’da 
zikredilen h dise şu karşı 
dağın yamacında, şu iri 
ağacın oralarda yaşanmış. 
Allah’a cc  inandığını söy
lediği için Ha i ecc r’ı 
aşını vurarak şehit etmiş

ler. övdesi orada kalmış, 
ko an aşı yamaçtan, sonradan adına 
cami ya ılan yere kadar yuvarlanı  gel
miş.  

Etrafında Antakya evleri sıralı dar 
sokaklardan Ha i i ecc r’a yürürken 
aceleciliğimize gülümsüyor Antakya’ya 
az zamanla geldiniz, iki günde itire
mezsiniz  diyerek. Biz ayımıza düşen 
zaman Ha i ecc r’da yolcu namazı 
kadar oluyor. 

Altınözü’nde ismiyle müsemma ta
rihin tanığı eserler görmedik ama zeytin 
rekortmeni ilçede müzeye dönüştürül
müş eskiden kalma zeytin fa rikasında 
soluklanırken Kit ı Mukaddes’te adına 
kasem edilen zeytinin evvel zaman için
de hangi alet ve yöntemlerle işlendiğine 
tanık olduk. 

ol kenarında dört ir yanına haç 
resmedilmiş ir ocak dikkatlerden kaç
mıyor. İçindeki koca koca mumları özel 

günlerde yakıyorlarmış.
Son gecenin sa ahında rotamız 

Samandağ’dı. Kıvrım kıvrım yoldan su 
misali akarken azen zamana yolculuk 
ya ıyor Samandağ Müftüsüyle yolcu
luğumuz zihnimde tazeleniyordu. Ram
adan yukarı çıkarken ta ela yek nu 

Ermeni olan akıflı köyüne geldiğimizi 
gösteriyor. Adı köy olsa da sanat ya ısı 
evler dikkat çekiyor. Köyün ortasındaki 
kilisede o gün ayin var, ziyarete ka alı. 
Kel dağının eteklerinden Musa dağına 
doğru yol alıyoruz.

adinin içinde asırlara meydan 
okuyan ulu çınarın gövdesi mağara gi i 
olsa da dallarını taşıyacak güce halen 
sahi . anı aşında üç oluklu ı Hayat 
eşmesi gürül gürül akıyor. Kulağıma 
ir ses çalıyor geli  geçenden oğraf

ya Akdeniz, manzara Karadeniz  diyor 
irisi.

Samandağ sahiline indiğimizde Hz. 
Hızır AS’ın makamı olduğu ifade edilen 
tür e karşılıyor izi. Makamın  etrafını 
üç defa tavaf etme, dört ir yanındaki 
mermer kaideleri elirli sayıda ö me 
gi i farklı ziyaret usulleri varmış. iriş 
ka ısında ve içeride tütsüler yakılıyor.

Sırada Titus Tüneli ve Beşikli Mağa
rası var. to üsü evlik sahilinde ırakı  
meyveli orman ağaçlarının arasından 
dağcı edasıyla yukarı yürüyoruz. Tünelin 
yukarıdan görüntüsü üyüleyici olduğu 
kadar ürkütücü. Beşikli mağarası hayret 
uyandırıyor. Evvel zaman insanları sa

natlarında ve hatta teknolo ide nasıl ir 
seviyedelermiş ki hammaddesi kaya 
olan dağı işleyi  öylesine devasa, kan
yon görünümlü ir tünel inşa etmişler

 halde nlar, yeryüzünde dolaşı  
kendilerinden öncekilerin akı etlerinin 
nasıl olduğuna i retle akmazlar mı  
Hal ki onlar kendilerinden çok daha 
kuvvetli idiler  hem sular, madenler çı
karmak, ekin ekmek, ağaç dikmek için 
yeri karmış, alt üst etmişler  hem de onu 
unların im rından daha fazla m r et

mişlerdi. nlara da eygam erleri m
cizeler, açık deliller getirmişti  fakat ink r 
edi  hel k oldular  mealindeki Rum 
Suresi . yeti hatırlamakta fayda var.

Payas’ta Mimar Sinan’ın inşa etti
ği Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi ir 
devrin a idev eseri olarak h len dimdik 
ayakta duruyor. Avlusu dahi kent mey
danı olarak kullanıla ilen ya ının çok 
yönlü kullanım özelliği hayranlık uyan
dırıyor. 

İskenderun’da eniz Müzesini de 
görmeye niyetliydik, fakat oto üsün 
ir camının rüzg r asıncıyla yerinden 

çıktığı evlik yolunda kay ettiğimiz 
zamanda müze ka anmıştı. Anlaşılan 
kısmetimiz sahil gezintisiyle sınırlıydı. 
Bir zamanlar ruç Reis’in Bar aros’un 
hüküm sürdüğü, günümüzde kyanus 
ötesi ülkelerin dahi egemenlik kurmak 
için usu üstüne usu kurduğu Akde
niz’in ışıltılarını zihinlerimize kaydederek 
Konya yoluna revan oluyoruz

ÂB-I HATAY’A SEYAHAT

ha er konyayenigun.com
MUSTAFA GÜDEN
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Türkiye azarlar Birliği’nin Konya 
u esi’nin geleneksel olarak düzenledi-

ği azılacak ok eyimiz ar  roesi 
ka samında gezilecek şehir olarak üç 
medeniyete eşiklik eden Hatay seçil-
di. eziye eşim Sadık ökce ile en de 
davet edildim.  Haziran uma sa ahı 
Alaeddin Te esinin karşısındaki ehir 
Meydanı’nın önünden saat .  gi i 
oto üsümüz hareket etti. eziye Başkan 
Ahmet Köseoğlu, azeteci Mustafa ü-
den, azeteci Saffet urtseven, azeteci 
Emekli As . Tayyar ıldırım, Eskiçağ Ta-
rihçisi Prof. r. Hasan Bahar, Eski Konya 
Milletvekili Prof. r. Ahmet Alkan, oç. 

r. uri imşekler, Mimar aruk Koçak, 
Konya’nın önde gelen ede iyatçılarından 
Hüzeyme eşim Koçak, şair Sevil Köse, 

ilgün ıldırım, Elife Mısral ılmaz,  Kon-
ya Müftü ardımcısı Ahmet emirel, 
otoğraf sanatçısı Ahmet Kuş, elediye 

görevlileri ve ek çok yazar  çizer eşleriyle 
irlikte katıldı.   

Mutat olduğu üzere yola revan ol-
duktan sonra Ahmet Köseoğlu yazarları 
ve şairleri, hocaları mikrofona davet ede-
rek yolculuk hakkında dilek ve temenni-
lerini ifade etmelerini istedi. Herkes kendi 
meramını anlattı. Hüzeyme Hanım hik -
yeci ve romancı olduğu için son yazdığı 
hik yesinden ir asa okudu. İsmail et-
seli A imiz yolcuları selamlamak üzere 
ir şiir okudu. 

Bu geziler ana da ilham verdi. Mik-
rofona çıkı  okumaya cesaret edeme-
dim. Ben de selamlarımı yazı ile gönde-
riyorum

YOLLARIMIZ ESEN OLA
İ ret için çıktık yola
Akı etimiz hayrola

ezi  gördüğümüz yerler
fkumuzu feth ola

Pozantı’da verdik mola
önlümüz huzur dola

Sevgi ile öreceğimiz
ostluğumuz daim ola

arkı, türkü şifa ola
önüllere derman ola

Seni sıkan kör düğümün
Hak ehline ayan ola

yuyanlar ayık ola
afillerden uzak ola

Tarsus’a düştü yolumuz
özlerimiz aydın ola

Anuş der ki sözün ola
Söylemeye yüzün ola
Hak mayasıdır özümüz

iyazımız mak ul ola
Pozantı’da öğle namazını eda edi  

yemeklerimizi yedikten sonra Tarsus’a 
Asha ı Kehf mağarasına yöneldik. 
Türkiye’nin irkaç yerinde Asha ı Kehf 
mağarası ulunduğunu söyleyen Müftü 
Ahmet emirel, Kehf suresinden ayet-
ler okuyarak izleri manen ilgilendirdi. 
aklaşık  dakikalık ir mola verildi. 

Mağaranın içine girdik. Birkaç asamak 
indikten sonra mağaranın ağzına tıkanan 
üyük ir kaya girişin sol tarafında yer 

alıyordu. İnsan hayrette kalıyor, u kadar 
üyük ir kayayı yerinden nasıl kı ırdat-

tılar diye. 
to üsümüz akşam saatlerinde 

Har iye eski adıyla efne’ye ulaştı. Bura-
da Boğaziçi telde ikindi namazımız eda 
ettikten sonra efne Har iye  elalesini 
görmeye gittik. elale çok güzel, görül-
meye değer. elalenin suyunu irkaç 
yerden akıtmışlar ve üzerine ya da kıyı-
sına kafe ve restoranlar ya mışlar. Kasa-
alılar urada ürünlerini, el işlerini satarak 

hayatlarını kazanıyorlar. öreye has özel 
taşlar ve koleksiyonlar çok ilgi çekici. ö-
renin i eği de çok mute er. Hint i eğin-
den mamuller nis eten has i eğe göre 
iraz daha hesa lı. Has i ek yatak örtüle-

ri, ikeler, şallar, kıyafetler yöre insanının 
geçim kaynağı ve turistlerin ilgi odağı. Ak-
şam yemeğinden sonra iki gün oyunca 
kalacağımız otele yerleştik. rganizasyon 
çok iyi düzenlendiği için sırada filan ekle-
medik. irek kimliklerimizi gösteri  oda-
larımıza geçtik. Buradan rganizasyonu 
düzenleyen Ahmet Köseoğlu’na ve Mus-
tafa üden Beyefendiye teşekkür ederim.

İkinci n:
Reh erimiz ail Bahçeci, kendisini 

yetiştirmiş ve mesleğini seven iri. Bize 
gezi rogramını anlattı. to üste gider-

ken yöre halkının daha çok seracılık, i ek 
öcekçiliği ve zeytincilikle uğraştıklarını  
efnenin i eklerinin çok ünlü olduğunu, 
u yöreye has kekik tohumlarının alı  

ekmemizi söyledi. efne adının nereden 
geldiğine dair efsaneyi anlattı. Efsane 
şöyle  Zeus’un oğlu şık Tanrısı A ollon 
ırmak kenarında genç ve güzel ir kız 
görür. Bu eşsiz güzelin adı a hne ef-
ne ’dir.  efne şık tanrısından kaçmaya 
aşlar.  kaçar, A ollon kovalar ve ir ta-

raftan da Kaçma seni seviyorum  diye 
ağırır. efne ise korkuya ka ılır ve kaç-

maya devam eder. Aralarındaki mesafe 
gittikçe kısalır ve nihayetinde defne to rak 
anaya sığınır. Ayağıyla to rağı kazıyarak 
Ey To rak ana  Beni ört, eni sakla, eni 

koru.  To rak Ana efne’nin u samimi 
yalvarmasını karşılıksız ırakmaz. efne 
organlarının ağırlaştığını, odunlaştığını 
hisseder. öğsünü gri ir ka uk ağlar, 
kokulu saçları ya raklara dönüşür. Kolları 
ise dallar halinde uzar ve ayakları ise kök 
olu  to rağın derinliklerine iner. Artık def-
ne ir ağaca dönüşmüştür.

Bu manzara karşısında şaşıran 
A ollon, efne’nin ağaç oluşunu hayret 
ve üzüntü ile seyreder. Sonra sarılır ve 
sert ka ukların altında çar makta olan 
kal inin sesini duyar ve şöyle seslenir  

efne, undan sonra sen A ollon’un 
kutsal ağacı olacaksın.  solmayan ve 
dökülmeyen ya rakların aşımın çelengi 
olacak. eğerli kahramanlar, savaşlarda 
aşarıya ulaşanlar, he  senin ya rakla-

rınla alınlarını süsleyecekler. arkılarda, 
şiirlerde adımız yan yana yazılacak.  Bu 
tatlı sözler üzerine efne, dallarını eğerek 
A ollon’u selamlar.

A ollon teessür ve heyecan içinde o 
ağacı am lem olarak alır ve arlak ya -
raklarından aşına ir taç ya ar. Bundan 
sonra şiir ve silah zaferi defne dalı ile 
ödüllendirilir. İnanışa göre urada oluşan 
şelale defnenin gözyaşlarıdır.  

 Sent Piere Manastırı Aziz Petrus  
Aziz Petrus Hz. İsa’ya ilk inanlardan. 
Pagan döneminde kraldan kaçarak ma-
ğaralarda saklanmış  halk arasında gizli 
gizli halkı Hıristiyanlığı yaymaya devam 
etmiştir. Kilise ise kayalara oyularak 
sonradan ya ılmıştır.  yılında u-
rayı ziyaret eden Pa a, hac merkezi ilan 
etmiştir.

Hatay Arkeolo i M esi: ünyanın 
en üyük mozaiklerinin sergilendiği ir 
mek ndır.  Mimar Kemal al ant tara-
fından roelendirilen modern ina  
yılında ya ılmaya aşlanmıştır.  Hatay’da 
yaşam M. .   ile M. .   yılla-
rı arasında çağızlı Mağarasında aşlar. 
Hatay arkeolo i müzesi yeni sergi alanına, 
Samandağı ilçesi, Meyan köyünde ulu-
nan çağızlı Mağarası canlandırılması ile 
girilmektedir. eolitik dönemden emir 
ağının sonuna kadar yerleşilmiş olan 

höyük kültürleri sergilenmektedir. Asur-
lar ve eç Hitit dönemine ait heykeller, 
kita eli anıtlar yer almaktadır. Amik ova-
sında yer alan Tell Kurdu, Tel Tayinat 
ve Tell Aççana höyük mimarilerinden 
esinlenerek o dönemin ya ıları müze 
içerisine inşa edilmiş ve u ya ılandan 
çıkan o eler mek n içerisinde teşhir 
edilmiştir. Bu höyükler dışında Amik 
ovasının höyüklerinde ulunan küçük 
uluntuların sergilendiği vitrinlerde Tell 
üdeyde, atalhöyük, Ta ak el  Akrad 
uluntuları ile amik ovasının dışında ka-

lan Samandağı ilçesinde ulunan ve kazı-
sı ya ılan Almina ve Sa uniye’den çıkan 
küçük eserler de yer almaktadır. Bunlar 
gündelik kullanılan ka  kacak, üç dert 
kul lu testiler, sikkeler vs. sergilenmek-
tedir.  M. . . yy.da hüküm süren Hitit 
Kralı u ulima’nın heykeli sanki insanın 
gözünün içine akar gi i. Heykelin gözle-
ri siyah, saçları ve sakalları örgülü. Arka 
tarafındaki satıhta hiyeroglif yazısıyla ir 
kita e yer almaktadır.  iğer ka artma 
heykellerde de erkeklerin saçları ve sakal-
ları kıvır kıvırdır. Boğanın üzerine inmiş, 
elinde altası ile ırtına Tanrısı anıtlarının 
arkası ve yan tarafları hiyeroglif ve çivi 
yazısı ile kralların ya tıkları savaşlar ve 
anlaşma metinleri hak edilmiştir. Eşimle 
era er Eskiçağ Tarihçisi Prof. r. Hasan 

Bahar’ın eşinde ir gölge gi i onu taki  
ettik ve anlattıklarından çok istifade ettik.

Mozaik koleksiyonu açısında dün-
yada irinci olan Hatay Arkeolo i Müzesi 
MS. . y. arasında ait mozaikler mi-
mari mek n canlandırmalarıyla irlikte 

sergilenmektedir.
Hatay U un ar ı: 

e zaman ya ıldığı kesin 
olarak ilinmeyen çarşı, 
içerisinde han, hamam ve 
cami ve mescitleriyle irçok 
farklı meslekleri ünyesin-
de arındırıyor. arşıda 
gıda maddesinden giyime, 
zücaciyesinden saraçlığa 
kadar ne ararsan mevcut  
aklaşık ,  km uzunluğun-

daki çarşıyı inlerce yerli ve 
ya ancı turist ziyaret etmektedir. Her dil-
den ve her dinden esnaf ulunmaktadır. 
İlgimizi çeken ir mescide girdik. Mescit 
hususi olarak kadınlar için ina edilmiş. 
Ali avuş adında ir hayırsever tarafın-
dan  yılında inşa edilmiş. 

Kur unlu Han:  yılında Kö rülü 
Mehmet Paşa tarafından her yıl Rece  
ayının ’sinde Hicaz’a gitmek üzere 
törenle yola çıkarılan ve adişahların 
armağanlarını taşıyan Sürre Alayı’nın 
ağırlanması için inşa ettirildi. Hayvanların 
dinlendirildiği, yem verildiği, insanların 
tüm ihtiyaçlarının giderildiği handa, ko-
nukların havuz aşında nargile sefası, 
yemen kahvesi ve hamamda terleyerek 
yorgunluklarını attıkları, ertesi gün de 
sa ah kahvaltısıyla dinç ir şekilde yola 
devam ettikleri anlatılmaktadır. Resto-
rasyonda Kurşunlu Han’ın zemin katında 

 adet genel amaçlı dükk n, esnaf lo-
kantası, sergi salonu, avlu, ilgilendirme 
noktası  . Katında ise yöresel ürün satış 
ya an dükk nlar, yöresel el sanatlarının 
üretiminin ya ıla ileceği eğitim atölyesi 
ve kafe yer almaktadır. Bakır ka  kacaklar 
ve otantik işlemeli kıyafetler, meşru at ve 
astanelerde enva çeşit tatlılar ve el işleri 

Hatay’ın kültürel zenginliğine katkı sağla-
maktadır. 

Mahremiye Camii: . veya . 
üzyılda ya ıldığı tahmin edilen cami 

yolda kalmışlara, köyüne dönemeyen-
lere ev sahi liği ya maktadır. Ahşa  ir 
minaresi var. Minarenin külahı çinko ile 
ka lanmış. Mihra ı istalaktit mermer. 
Mihra ın iki tarafında mermer döner sü-
tun ulunmaktadır. İlk defa karşılaştığım 
ir olay. Bunu Mimar hocamız Ahmet Al-

kan’a sorduğumuzda de remde esneklik 
sağlamak için azı inalarda kullanılmış 
olduğunu söyledi. Zamanımızda  yıl 
önce uygulanılan u teknik, insanların in-
san hayatına ne kadar değer verdiğinin ir 
göstergesidir. Bugün  yıl gitmeyen i-
nayı ya anlara ithaf ediyorum u ölümü. 

amii cemaatinden irisi şöyle ir 
hik ye anlattı  avuz Sultan Selim Mısır 
seferine giderken Büyük İskender’in Asi 
nehri üzerine ya tığı kö rüden Selim, 
İskender’in ya tırdığı kö rüden geçti 
dedirtmem  diyerek geçmemiş, kendi-
sine yeni ir kö rü kurdurarak oradan 
geçmiş.

Yeni Cami: zun arşı içinde olan 
camilerden iridir.  yılında Muham-
med Zehra tarafından ya tırılmıştır.

Ha i i i Neccar Camii: Ha i i 
eccar’ın Hz. İsa’dan önce gönderilen 

elçilere destek olsun diye gönderilen 
üçüncü kişi olduğu rivayet edilir. Ayrı-
ca asin suresinde geçen şehrin öteki 
ucundan koşu  gelen ve halkını gelen 
elçilerin doğru söylediklerini, ir olan 
Allah’a inanmaları gerektiğini ve kendi-
sinin de iman ettiğini söyleyen ve kavmi 
tarafından oracıkta aram arça edilen 
kişi olduğu rivayet edilir. İkinci ir rivayet 
ise İsa Peygam er’in çarmıha gerilme-
sinden kırk gün sonra Kudüs’te ir araya 

gelen  havari Hz. İsa’nın 
dinin yaymak için teşkilat-
lanmaya karar vermiş ve 
Roma İm aratorluğunun 
en üyük şehirlerinden 
iri olan Antakya şehrini 

seçmişlerdi. İncillerde ve 
tarih kita larında Hıristi-
yanlığa Antakya’da şekil 
veren ahya ve unus, 
ona destek olarak da 
üçüncü ir havari e-
mun Sefa Petrus ’un da 

uraya geldiği yazılıdır. amiinin kita esi 
 M.

Ha i i eccar amii Roma döne-
mine ait Pagan ir ta ınağın yerine  
yılında Hz. mer döneminde inşa edil-
miştir. İslamiyet’in fetih sonrası ilk camisi 
olması özelliğini taşır. ’de haçlıların 
eline geçen Antakya, Sultan Bay ars 
tarafından fethedilince cami yeniden 
ya tırılmıştır. amii smanlı döneminde 
yenilenmiştir. Avlusunda . yy. dan kal-
ma ir şadırvanı vardır.

amiye üyük, sivri sağır kemerli 
taç ka ı ve ortasında kita esi ulunan 
yuvarlak kemerli ir ka ıdan girilir. Son 
cemaat yerine itişik, dikdörtgen kaideli, 
oligonal gövdeli ve ahşa  şerefeli ve a-
uçlu ir minaresi vardır. Minarenin sa-

ğında ha i i i eccar, solunda ile ahya 
Barna as  ve unus Pavlos  tür eleri 

vardır. Ha i i eccar ve Semun u Sefa 
Petrus  hakkında tür ede detaylı ilgi 

vardır. Bir de ha i i i eccar iir yarış-
masında irinci gelen ir tale enin şiiri de 
sergilenmektedir.

Ha i i eccar amiinin karşısından 
oto üsümüze inerek Altınözü elediye-
sine doğru hareket ettik.

Altın : İkindi amazına yakın 
Altınözü ilçesine vasıl olduk. Belediye 
aşkanı Rıfat Sarı’yı makamında ziyaret 

ettik. Burada te etaklak evi ziyaret ettik. 
Eşyalar, her şey harika. İki katlı ir ev. 
Evde fotoğraf çekildiği zaman eşyalar da 
insanlar da te etaklak çıkıyor.

Parkta açılan yöresel ürünler ve el 
sanatları sergisini hızlıca gezdikten sonra 
Kanal üzerine inşa edilmiş asma kö -
rüden geçerek yazarların imza gününe 
katıldık.  Birkaç yazarla kita lar hakkında 
soh et ettik.  Başkanın ize terfik ettiği 
görevlilerle era er Türkiye’nin en eski 
zeytinyağı fa rikasını gezdik. a rika 

 yıldır faal imiş. Son zamanlarda 
restore edilerek müzeye dönüştürülmüş. 
a rika Hristiyan köyü içerisinde yer alı-

yor. Koca koca taş tekerleri ve zeytinin 
ezildiği, yağının sızdırıldığı ve suyla yıka-
narak akıtılan kuyuları gördük. Bahçede 
zeytinin tarihsel yolculuğu hakkında 
hazırlanan anoları gezdik. Bölgede u-
lunan Kilisesiyi gezemedik. Hıristiyanla-
rın i adet gününe hazırlık ya ılıyormuş. 

ışarıdan seyrettik. umartesi günleri 
kandil yakıyorlarmış, yakılan mumları 
gördük. Kısa ir moladan sonra Altınö-
zü’ne geri döndük. amlı Terası gezdik. 
Aşağıya akmaktan korktuğum için ek 
fazla kalamadık. Reh erimiz Türkiye’de 
zeytin ağaçlarının  milyonu Hatay’da  
milyonu da Altınözü’nde dikili olduğunu, 
en kaliteli zeytinyağının da Altınözü’nde 
üretildiğini söyledi. Zeytinler at düzene-
ğiyle üyük tekerler altında eziliyor. Atın 
gözü ağlanarak çarka koşuluyor. Kendi 
etrafında dönen at, çarkın taşlara ağlı 
olan mili döndürdükçe zeytinler eziliyor 
ve hamur haline geliyor.  cg.lık  suda 
su ile yağ ayrıştırılıyor.  Sızma zeytinya-
ğında  kilodan ir kilo zeytinyağı, fa rika 

imalatında ise  kilodan ir kilo zeytinya-
ğı çıkıyor. Burada ir üretici ile konuştuk. 

retici,  tane zeytin ağacı olduğunu, 
 tane de genç fidan diktiğini söyledi. 

Akşam yemeğini Altınözü’nde yedikten 
sonra oto üslerimize inerek otelimize 
geri döndük. Reh erimiz yarın sa ah 
.  ‘da teker döner  diyerek hareket 

saatimizi elirlemiş oldu. Ertesi gün kah-
valtımızı erkenden ya tık saat, . ’da 
oto üsümüz hareket etti.

Ü nc  n:
Reh erimiz üçüncü gün de izimle 

era erdi. ezi güzergahımızın Saman-
dağı ilçesindeki Musa Ağacı ve A ı 
Hayat çeşmesi, Hz. Musa’nın Hızır As. 
uluştuğu sahil, Titus Tüneli ve Payas 

İlçesindeki Sokullu Mehmet Paşa Ker-
vansarayı, çarşısı, medresesi, imaretha-
nesi ve Payas Kalesiydi. İlk önce Musa 
Ağacını görmeye gittik.

Musa A acı:
İlk durağımız Hızır ey köyü oldu. 

Reh erimiz Hz. Musa ile Hızır AS İs-
kenderun sahilinde uluştuktan sonra 
Samandağı’na doğru yürüyerek soh et 
ettiklerini, Hz. Musa’nın susayınca ir 
çeşme aşına geli  eğili  su içtiğini, asa-
sını çeşmenin yan tarafına dayadığı yer-
den ir ağaç yeşerdiğini anlattı. Halk u 
dağa Musa dağı, ağaca de Musa Ağacı 
diyor. Prof. r. Hasan Bahar’ın tes itleri-
ne göre Ağacın tarihi M. .  yıllarına 
kadar iniyor. Hz. Musa’nın içtiği kaynak 
su ise a ı Hayat adını alıyor ve üzerine ir 
çeşme inşa ediliyor. Biz gittik kafile olarak 
ağacı gördük, yakından fotoğraf çektik.  
Müslüman köyü. Esnafı cana yakın. Tu-
valet işleten engül yar isimli ir kadınla 
soh et ettik. Türkmen olduğunu söyledi. 
Eşimle ana hususi çay demledi. 

Köyünüzde hiç gayr i Müslüm var 
mı  diye sordum. Bir tane ir olmadı-
ğını söyledi. Bu köye ulaşmadan önce 
içinden geçtiğiniz köy Ermeni köyüdür, 
dedi. Komşuluk ilişkileriniz nasıl  iye 
sordum.  da Bizim inançlarımıza, örf 
ve adetlerimize çok saygılılar. Biz de on-
ların özel günlerine saygı gösteririz. Her 
işlerimize yardımcı olurlar. avetlerimize 
katılırlar, iz de onların davetlerine katılırız. 
iyecek ve içeceklerimiz aylaşırız. Bura-

sı Sünni köyüdür. Burada zenginler ek 
yardım sever değil. ün urada düğün 
vardı. Bizler çok fakir insanlarız. Bir su 
dahi ikram etmezler.  Bir sıtma dahi ver-
mezler  yani hastalıklarını dahi sana ver-
mezler  diyerek Ermeni köylülerin daha 
çok yardımsever olduğunu dile getirdi. 
Ramazan geldiği zaman Türkçe i ilahi 

söylerler.  diyen Songül Hanım, he mi  
gi i Tokat ve ozgat civarına mahsus ke-
limeleri de kullanıyor. Kız alı  verme var 
mı  dedim. Hayır, kız alı  verme yok. 
Bunun dışında ir irimizin yardımına 
koşarız,  dedi.

Titus T neli:
Titus Tüneli Hatay’a yolu düşenlerin 

mutlaka görmeleri gerektiğine inandığım 
ir yer.  Samandağı ilçesi evlik ma-

hallesinde dağlık yamaçlarda ve denize 
h kim ir yerde ulunmaktadır. Roma 
İm aratoru es aian dağlardan inerek 
yaşamı tehdit eden sel sularının yönünü 
değiştirerek şehrin korunması amacıyla 
ir tünel ya ılmasını emretmiştir. M.S. 
 yılında aşlayan inşaat, halefi Titus 

tarafından  yılında tamamlanmıştır.  
Tünel, dağdan gelen derelerin ağzında 
ve ir iç liman olarak M. . ’lü yıllar-
da . Selevkos ikator tarafından kurulan 
ve kurucusu ikator adıyla anılan tarihi 
kentin liman ölümüne akmaktadır. Bu 
limanın dağdan gelecek sel sularıyla do-
la ileceği düşünüldüğünden dolayı Titus 
tarafından derenin önü ir duvar ile ka-
atılmış, duvarın dereden gelen ölümü 

ile deniz arasındaki dağ delinerek tünel 
ya ılmıştır. Tünelin ka alı ölümü  
m uzunluğunda olu , açık alanıyla irlikte 

 m.dir.  enel olarak tünelin açık ve 
ka alı alanın yüksekliği  m ve genişliği 
ise  m dir. Tünel, es asian, Titus ve 
Antonios Pius zamanlarında ya ılmıştır. 

 yılında ES ’nun eçici ünya 
Mirası istesine alınmıştır.

Be ikli Ma arası: Tünelin deniz ta-
rafına akan kısmında kaya mezarları u-
lunmaktadır. Tünele uzaklığı  metre 
kadardır. an yana iki mağaradan oluşur. 
Kaya mezarı alanında ulunan üyük çu-
kur ise çok gösterişlidir.

Hı ır Aleyhisselam T r esi: Sa-

mandağı’nda sahilde uluşan Hz. Musa 
ile Hızır AS uluştukları mek na sonra-
dan ir tür e inşa ediliyor. Hızır Tür e-
sinin ir tarafı  km. ulan uzunluğu ile 
evlik sahili, diğer tarafı Samandağı’na 
. Km. mesafede ulunan Hızır ey kö-

yünde ir dere kenarında ulunan Musa 
Ağacı yer alır.

 Tür enin etrafında üç kere dönülü-
yor. Bu ölgede Alevisi, Kürdü, Ermenisi  
her kavimden ve cemaatten insan var. 
Burada insanlar adak adıyorlar. ücü 
yeten koyun, keçi, yetmeyenler de horoz 
kesiyorlar. enellikle Ara  Alevileri horoz 
kesiyorlar. eşme ve tür enin kita e-
sinde Hz. Hızır ile Musa AS’ın urada 
uluştukları yazılıdır. ç tavafta ir selam 

veriyorlar ve  defa tavaf ediyorlar. Halk 
tür eye selamla giriyor ve selamla geri 
geri  çıkıyor. Tür enin içinde ve dışında 
tütsü yakıyorlar. Türkler, ilk çağlardan 
eri tütsünün kötü ruhları kovduğuna 

inanıyorlar. Türklerle komşu olan ve 
etkilenen kavimler de aynı inancı ayla-
şıyorlar.

Çe lik sahili: evlik sahili dünyanın 
en uzun sahilidir. zunluğu .km kadar-
dır.  Halkının ’u Ara  Alevi’sidir. ev-
lik eskiden zeytin ağaçlarıyla doluymuş. 
Sonradan iraz tahri ata uğramış.  Sahili 
çok temiz ve suyu errak. İnsanlar denize 
rahatça gire iliyor. alnız  de remi 
denizden geldiği için denizde üyük ya-
rıklar oluşmuş. Bunun için çok iyi yüzme 
ilmek ve dikkatli olmak gerekiyormuş. 

Arkadaşlarımız sahilde gezindiler. Biz çok 
yorulmuş olduğumuz için oto üste din-
lendik. Turuva Restoranda öğle yemeği-
nin ardından Payas’a doğru hareket ettik.

Payas Sokullu Mehmet Pa a Ker
ansarayı e K lliyesi: Sokullu Mehmet 

Paşa,  yılında u kervansarayı ya -
tırmış. Kervansaray iki ölümden oluş-
maktadır. Atların ağlandığı ve yemlen-
diği revaklı avlu, ikinci ölümü ise üzeri 
ka alı hücrelerden, yolcu odalarından 
oluşmaktadır. Revaklı avluda tüccarlar 
alışverişini de ya maktadır. Kervansaray-
da günde iki defa yemek verilmektedir. 

ç gün oyunca ücretsiz konaklama 
hizmeti verilmekte, yolcuların yemekleri 
ise imarethanene karşılanmaktadır. Kül-
liye, kervansaray, cami, medrese, çarşı, 
imarethane ve hamamdan oluşmaktadır.  
Payas Belediye Başkanı külliyeyi aslına 
uygun olarak kendi imk nlarıyla tamir 
ettirmiştir. Belediye aşkanı çarşıyı can-
landırmış. Pek çok esnafa işyeri kazandır-
mış. Başkan Kervansarayın diğer ölüm-
lerini de amacına uygun olarak esnafa 
yöresel iş atölyeleri ve dükk n ve imal t-
hane olarak işlete ileceklerini, Hatay’ın 
Anavatan’a katılmasındaki süreçte Ata-
türk’ün hizmetlerine dair ir köşe hazırla-
yacağını söyledi. Payas kalesini gezmeye 
vaktimiz olmadı. ışarıdan aktık. Bele-
diye aşkanının imarethanedeki ikramı-
nın ardından İskenderun’a hareket ettik.

Hatay’ın kendine özgü ir yemek 
kültürü var. enelde yemekleri etli ve 
salçalıdır. En ünlü yemeği döner ve te si 
ke a ıdır. zgara türleri acı ve çok lezzetli-
dir. Tatlısı ise künefedir. Altınözü’nde aldı-
ğımız künefenin tadı muhteşemdi. Env i 
mezeleri, turşuları, salataları ve eynirleri 
vardır. Hamur işlerinde de çok zengin ir 
mutfağı vardır. or a kültürleri ek yok. 

e akşam yemeğini yediğimiz otelde ne 
de diğer lokantalarda menüde çor aya 
rastlayamadık. evlik’te ir restoranda 
aradan ir saat geçse de hazır çor adan 
ir k se ya tıra ildik. İskenderun’da hazır 

çor a ile ya tıramadık.
 İskenderun Belediyesinin verdiği 

akşam yemeğinden sonra Konya’ya geri 
dönüş aşladı. Ahmet Bey geri dönüşte 
tekrar yolcuların görüşlerini almak için 
mikrofona davet etti. Ben iki gün oyun-
ca hasta olduğum için mecalim kalma-
mıştı. Ara ara kendimden geçiyordum. 
Arkadaşlar kalkı  konuştular  fakat en 
kendimde o gücü ulamadım.

ol arkadaşlarımız çok iyi idi. Hiç i-
risinde ir sıkıntı yaşamadık. Hatta ilgün 
Hanım, Ahmet ükrü, Ahmet Alkan gi i 
yeni dostlarla da tanıştık. Bize üç gün o-
yunca güzel vakit geçirmemizi sağlayan 
Başkan Ahmet Köseoğlu’na, geziyi en 
ince ayrıntılarına kadar taki  eden Mus-
tafa üden’e, şoförümüze ve yardımcısı 
ırat’a ve emeği geçen herkese ve gezi 

eki imize teşekkür ederim.
Mutlu ve umutlu günler dilerim.

HATAY’DA HAYAT VAR

agokce konyayenigun.com
ANUŞ GÖKCE
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Bu azete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

eni ahar İletişim ayıncılık Reklam
San. ve Tic. A. . Adına Sahi i

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
ogo stü    T   K
eyrek Sayfa Siyah Beyaz   T   K
arım Sayfa Siyah Beyaz         T   K

Tam Sayfa Siyah Beyaz  .  T   K
Arka Tam Sayfa  .  T   K
Arka arım Sayfa  .  T   K
Tam Sayfa Renkli İç Sayfa  .  T   K
Sütun Santim fiyatı S B     K

 İleti im Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi ere oyu Sokak o  Selçuklu K A

 İleti im Hattı:   
Fa :    

Ha er Mail: ha er konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam konyayenigun.com

.konyayenigun.com
 Baskı Merke i

Arslan üneydoğu azetecilik, Mat aacılık ve Kağıtçılık A. .
Saray smangazi Mh. Sütçü İmam Sk. o   Pursaklar A KARA

Tl :     
 Da ıtım Şirketi

Burçak İletişim ağ. Paz. Kargo ak. Tütün ve Tütün r. Tic. td. ti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı d. üzide Sk. o  Selçuklu  K A

Yayın Danı manı :  Behçet B K KME

Ya ıi leri M d r  : ahri A T K 
Ya ii leri M d r : aruk T A

S  Ya ıi leri M d r  : A dullah Akif S AK

Kurulu :  Temmu  
 Haziran  Perşem e  ıl    Sayı  

ayın Türü  erel Süreli

alışmalara ağırlık verilmesinin ardından  milyon ton sertifikalı tohum üretimi hedefi  yılında aşıldı ve günümüzde  milyon  in ton olarak 
kayıtlara geçti. Tahıl am arı Konya’da ise ülkede üretimi ya ılan sertifikalı tohumun yüzde ’luk kısmı üretilerek Konya tohum üretim merkezi haline geldi

ohum retim merkezi olduk
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haber@konyayenigun.com
MUZAFFER TULUKCUAKÖREN TARİHİ 45

Araştırmacı azar Muzaffer Tulukçu, Akören tarihini kaleme almaya devam ediyor. İlçenin önde gelen isimlerini araştıran Tulukçu, tarihi ve 
kültürel zenginlikleri tanıtırken ir yandan da ilçenin tanınırlığını daha da artıyor. Tulukçu u kez ilçenin önemli derneklerine dikkat çekti

k ren in nde elen dernekleri
‘ANKONDER BAŞKANI 
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Ak ren A cıları Çukur imen de
Hollanda Ak renliler Derne i  Y neticilerinden  Hasan Çetin  
A ır Ahmet Tosun  Ahmet Akko  Ba kan  İ rahim G lkara

Ak renliler  yılında dernek or ani esi ile Hollanda da iraradalar

Hollanda Ak renliler Derne i   renciye urs ermi lerdi

Mehmet Erko   yılında 
ihtilal ile ka anan derne i   
yıl sonra yeniden canlandırdı

Gen  A ukat
Halil Naci Kılı arslan

A  Halil Naci Kılı arslan ın 
Y netimde Oldu u

T rk Hukuk Enstit s
Hollanda Ak renliler Derne i

 yılında kurulmu tu

Ba kan OSMAN DEMİRCİ nin  en y k 
mutllulu u ocukları se indirmek Oyuncaksı  Çocuklar Derne i G n ll s  Fatih Kına Oyuncaksı  Çocuklar Derne i her kesime hita  ediyor

Hollanda Ak renliler Derne i Ve T rke i Ak ren Dutlu K y  su sorununa 
ne ter urmu tu  Kaymakam  K y Muhtarı  e Dernek Y neticileri 

Dutlu da Sonda  kuyusu n nde
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Konya OSB İhsandede Cad   Sokak No:  
   Sel uklu  KONYA     wTel: 03322391913-2391914

ALÜMİNYUM TESİSİMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE

 Ya  Aralı ında

• EKSANTRİK PRESÇİ 
VE VASIFSIZ 5 KİŞİ

• EL HADDESİ 
KULLANABİLEN 

PERSONEL ALINACAKTIR
3     S   

3   
    DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 

NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
Konya Organ�ze Sanay� Bölges� Evrenköy Caddes�

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

3DEPOCU
3FORKLİFT  
OPERATÖRÜ

3MAKİNE BAKIM 
ELEMANI 

3VASIFSIZ 
BAY – BAYAN

ELEMANLAR ALINACAKTIR
Not: Karaman Yolunda ikamet edenler tercih sebebidir.
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GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

.CNC TORNA OPERATÖRÜ 
(PROGRAM YAZABİLEN)

.KALİTE KONTROL ELEMANI 
(ÖLÇÜM ALETLERİNE HAKİM)

.TEKNİK RESSAM
.MAKİNE MÜHENDİSİ

.DIŞ TİCARET PERSONELİ 
(TECRÜBELİ) ALINACAKTIR

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 

Mevl  Ceylan Me al D l  Mak.O o.Nak.San.T .L d.Ş .
B y k Kaya k Ma  Org. San . Bölge 0  Nolu sk No:

Sel uklu KONYA

MEVLÜT CEYLAN METAL

TEL: +90 332 345 13 46  
FAX: +90 332 345 13 47

bilgi@mevlutceylan.com.tr

MÜRACAATLAR ŞA SEN YAPILACAKTIR.

A  P  al al  3  say l  Ka u İ ale Kanununun 1  un u addes�ne göre a k � ale usul  
�le � ale ed�le ek olu  ekl�  er sade e elek ron�k or a da EKA  zer�nden al na ak r.  İ aleye �l� k�n 
ayr n l  �lg�ler a a da yer al ak ad r:
İKN     

İ
 Ad      K NYA BÜYÜKŞE İR BELEDİYESİ YAPI K NTR L DAİRESİ

      BAŞKANLI I
 Adres�     M . Y  İ  C . N   

      SELÇ KL K NYA
 Tele on ve aks nu aras     
 İ ale dok an n n gör le �le e � : s: eka .k�k.gov. r EKA

ve e � za kullan larak �nd�r�le �le e � �n erne  say as  
İ    
 Ad      A  P
 N� el� �  r  ve �k ar   B        

         
      A   EKAP       
         .

 Ya la a esl�  ed�le e � yer  K  İ  S  İ   M . Y  İ  C .
      N   İ  T  A

 S res� esl�  ar� �   S       
      . İ      

 İ e a la a ar� �   S      
İ
 İ ale son ekl�  ver e  ar�  ve saa �  . .   
 İ ale ko �syonunun o lan  yer� :K  B  B   İ  D  B

e ekl�  er�n a la a  adres       Y  M    A  İ  Ş  M
           M . Y  İ  C . N  S   K NYA
. İ           

. . İs ekl�ler�n � aleye ka la �l eler� � �n a a da say lan elgeler ve ye erl�k kr� erler� �le �ya  d  
unsurlara �l� k�n �lg�ler� e ekl�  er� ka sa nda eyan e eler� gerek ek ed�r.
. . . Tekl�  ver eye ye k�l� oldu unu gös eren �lg�ler
. . . . T zel k� �lerde  �s ekl�ler�n yöne � �ndek� görevl�ler �le �lg�s�ne göre  or aklar ve or akl k oranlar na 
alka arz ed�len �sseler ar� yeler�ne kuru ular na �l� k�n �lg�ler �dare e EKA an al n r.

. . . Şekl� ve � er� � İdar� Şar na ede el�rlenen ekl�  ek u u.

. . . Şekl� ve � er� � İdar� Şar na ede el�rlenen ge � � e �na  �lg�ler�.

. . . İ ale konusu al n a a  veya �r k s  al  y klen� �lere ya r la az.

. . E            
İdare ara ndan ekono �k ve al� ye erl� e �l� k�n kr� er el�r �l e � �r.
. . M            

İdare ara ndan eslek� ve ekn�k ye erl� e �l� k�n kr� er el�r �l e � �r.
. Ekono �k a dan en avan a l  ekl�  sade e �ya  esas na göre el�rlene ek �r.
. İ aleye sade e yerl� �s ekl�ler ka la �le ek �r.
. İ ale dok an  EKA  zer�nden edels�z olarak gör le �l�r. An ak  � aleye ekl�  vere ek olanlar n  

e � za kullanarak EKA  zer�nden � ale dok an n  �nd�r eler� zorunludur.
. Tekl�  er  EKA  zer�nden elek ron�k or a da az rland k an sonra  e � za �le � zalanarak  ekl� e 

�l� k�n e ana ar �le �rl�k e � ale ar�  ve saa �ne kadar EKA  zer�nden gönder�le ek �r.
. İs ekl�ler ekl�  er�n�  er �r �  kale �n�n �k ar  �le u �  kale ler� � �n ekl�  ed�len �r�  �ya lar n 
ar  sonu u ulunan o la  edel zer�nden ekl�  �r�  �ya  ekl�nde ver�le ek �r. İ ale sonu unda  
zer�ne � ale ya lan �s ekl� �le �r�  �ya  sözle e � zalana ak r.
. Bu � alede  � �n a a  � �n ekl�  ver�le ek �r.
. İs ekl�ler ekl�  e �kler� edel�n 3 nden az ol a ak zere kend� el�rleye ekler� u arda ge � � 

e �na  vere eklerd�r.
. Bu � alede elek ron�k eks�l e ya l aya ak r.
. Ver�len ekl�  er�n ge erl�l�k s res�  � ale ar� �nden � � aren  Y Y  akv�  g n d r.
. Konsors�yu  olarak � aleye ekl�  ver�le ez.
. D  

Tekl�  �ya  � ale ko �syonu ara ndan a r  d k olarak es �  ed�len �s ekl�lerden Kanunun 3  �n � 
addes�ne göre a kla a �s ene ek �r.

A ŞAP PANEL
K NYA BÜYÜKŞE İR BELEDİYESİ YAPI K NTR L 

DAİRESİ BAŞKANLI I

R  İ  . . .  B  

Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi nden P MEM  mezun olan  olis memuru adayı için tören düzenlendi. ali 
Tuncay Akkoyun, ya tığı konuşmada, merkezin, kurulduğu günden ugüne kadar  in  mezun verdiğini ifade etti

O E  mezunları ke  attı

 P    
Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 
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Ha a sıcaklıkları cuma
n  d mesi ekleniyor
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1. M lk�ye � Beled�ye �ze a�  a a da a u �lg�ler� ve u a en edel� KDV da �l  yaz l  
gayr� enkuller  2 6 Say l  Kanun ve Şar na es� da �l�nde a k ekl�  usul  �le 31.12.202  ar� �ne 
kadar k�raya ver�le ek �r. Mu a en edeller 1 �n � y l � �nd�r. 2 n � ve 3 n  y l k�ra edeller� T ke � � 

�ya  Endeks�n�n on �k� ayl k or ala alar  oran nda ar r la ak r.
2. İ ales� 06.0 .2022 ar a a g n  saa  1 :00 da Beled�ye �z En en�n e  En en o lan  
salonunda ya la ak r.
3. İ aleye g�re ekler�n en ge  � ale g n  saa  12:30 a kadar ge � � e �na  edel�n� Beled�ye �ze nak�  
ya r alar  veya 2 6 Say l  Kanun gere � e �na  yer�ne ge en ve . addede el�r �len elgeler� 
Beled�ye �z Gel�r ve Ta akkuk Şe � �ne � raz e eler� gerek ek ed�r.
4 . İs ekl�ler�n � aleye ka la �l eler� � �n �s enen elgeler:
4 . 1. D�lek e  
4 . 2. Ger ek k� � ol as  al�nde:
4 . 2. 1. N us C zdan  o oko �s�
4 . 3. T zel k� � ol as  al�nde:
4 . 3. 1. İlg�s�ne göre zel k� �l� �n or aklar  yeler� veya kuru ular  �le zel k� �l� �n yöne � dek� görevl�ler� 
el�r en son duru u gös er�r T� are  S� �l Gaze es� veya u ususlar  evs�k eden elgeler  T zel k� �l� �n 

� za s�rk ler�
4 . 3. 2. T� are  ve veya Sanay� Odas ndan � aleye �l� k�n �lan n ya ld  y l � er�s�nde al n  elge
4 . 4 . İ alelere ka la ak olan ger ek veya zel k� �ler�n Kara ay Beled�yes�ne er ang� �r or u 
ulun ad na da�r Gel�r ve Ta akkuk Serv�s�nden ala aklar  elge

4 . 5 . İs ekl�ler ad na vek le en � �rak ed�l�yor �se  �s ekl� ad na � aleye ka lan k� �n�n � aleye ka l aya 
�l� k�n No er asd�kl� vek le na es� �le No er asd�kl� � za eyanna es�.
4 . 6 . Or ak g�r� �  ol as  al�nde or aklar n �sse oranlar n  gös er�r No er asd�kl� or ak g�r� �  
eyanna es�  Or ak g�r� � � olu uran ger ek ve zel k� �ler�n er �r� � �n el�r �len elgeler�n ver�l es� 

gerek�r.
5 . Şar na e akk nda de ayl  �lg� Beled�ye �z Gel�r ve Ta akkuk Şe � �nden al na �l�r.
6 . Beled�ye En en�  � aley� ya  ya a ak a ve uygun edel� es � e ser es �r.

S .
N o M a h a l l e A d a /

P a r s e l N M A d r e s
 Y  

M u h a m m e n  
B e d e l  T L .

G  
T  

B  TL.

İ  İ  
T  

B  TL.

1 Ak e e 31 0  D kkan  
0 00

Ak e e Ma . 
Heya ola Sk. 
No:3 B

2.000 00 2.160 00 1 . 0 00

2 Ak e e 31 0  E zane  
116 2

Ak e e Ma . 
Heya ola Sk. 
No:1 D

1 0.000 00 .200 00 3 . 00 00

3 e � 22663 3 r n  
3 00

e �  Ma . 
Ş.Ule a Ya � 
Cad. No:1 D

3. 00 00 10 00 00

Ulu a l asan 20 0 2 r n  
1

Ulu a l asan 
M . Bosna Sk. 
No:6 A

10.000 00 300 00 2. 00 00

Ulu a l asan 20 06 D kkan  
26 00

Ulu a l asan 
Ma . K r a  
Cad. No:161 A

10.000 00 300 00 2. 00 00

6 Karakulak ------ B e  
0

Karakulak Ma . 
Adana evreyolu 
Cad. No:1 A

. 00 00 22 00 2.02 00

Ş.Ule a 
Re e a a 31663 1 B e  

21 00

Ha vey�szade 
Ma . Hal�  
D�k en Sk. 
No:2 A

3.000 00 0 00 10 00

Ş.Ule a 
Re e a a 311   2 D kkan  

0 00

Kö r a  Ma . 
Şey ule a 
Re e a a Cad. 
No:16 A

1 0.000 00 . 00 00 .600 00

İs �l 1   1 D kkan  
2 00

İs �l Ma . 220 3 
Sk. No:1 1. 00 00 00 6 00

10 İs �l 1   1 D kkan  
2 00

İs �l Ma . 
Ş.A e  
Kork az Cad. 
No:13 B

2. 00 00 2 00 6 00

11 en �rl� 2   3 D kkan  
36 00

en �rl� Ma . 
20 06 Sk. No: A 1.200 00 36 00 32 00

12 en �rl� 2   3 r n  
6 00

en �rl�  Ma . 
20 06 Sk. No: B 1. 00 00 00 0 00

13 Yen�ken 2   3 r n  
0 00

Yen�ken  Ma . 
21 6  Sk. No: 2 1. 00 00 00 0 00

1 Yen�ken 2   3 D kkan  
00

Yen�ken  Ma . 
21 6  Sk. 
No: 2A

1.200 00 36 00 32 00

1 Yen�ken 2   3 Ber er  
2 00

Yen�ken  Ma . 
21 6  Sk. 
No: 2B

1.200 00 36 00 32 00

16 B y k urnak  1 D kkan  
1 00

B y k urnak 
Ma . 21 0  Sk. 
No:1 A

1.200 00 36 00 32 00

1 B y k urnak  1 r n  
6 00

B y k urnak 
Ma . 21 0  Sk. 
No:1

1. 00 00 00 0 00

İLAN
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLI INDAN

R  İ  . . .  B  

evre, ehircilik ve İklim eğişikliği Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre, ir işletmeye ağlı olmaksızın ser est olarak atık to layıcılığı ya anlar, Sıfır Atık Bilgi 
Sistemi ne kaydedilerek Bağımsız Sıfır Atık To layıcısı Kartı  sahi i ola ilecek. Atık to layıcılığı ya anların Sıfır Atık Bilgi Sistemi  ile kayıt altına alınmasını istedi

Sokak atık to layı ılarına d zenleme
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ATIK TOPLANAMAYACAK
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ATIKLAR NEREYE GETİRİLECEK, 
ÜCRETLER NASIL BELİRLENECEK
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oçak  nkara da 
sorunları iletti

O tan emur Sen e 
zel kam anya

Konya Veteriner Hekimleri 
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Emniyetin caydırıcı unsurlarından P H ler, Sanal Taktik Eğitim Merkezi nde, meskun mahalden uçak, araç, ina, gemi, metro ve etrol arama 
latformuna kadar ya ay zeka tarafından oluşturulmuş sanal ortamlarda giyile ilir teknolo i  ve sanal mermi  kullanarak düşmanla savaşıyor

n zorlu sanal e itimi
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AMAÇ, BİLİNMEZLİK İÇİNDE 
OPERASYON YAPILMASINI 
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İçişleri Bakanlığı  Mayıs ta  il valiliğine gönderdiği orman yangınlarına ilişkin genelge hükümleri doğrultusunda valilikleri tekrar uyardı. Hava sıcaklıkları-
nın ani yükselişine de ağlı olarak olası orman yangınlarının önlenmesi için genelge ka samında hareket edilmesini, gerekli önlemlerin alınmasını istedi

alilikler  ikin i kez uyarıldı
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Orman te kilatı teyakkuzda
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 UZMANLA OLUŞTURULAN 
EYLEM PLANLARI
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Düzensiz göçmenlerin
sınır dı ı i lemleri s r yor
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Maç oyunca gözyaşlarına h kim 
olamayan aşarılı fut olcu, Burayı ve 
yaşadığım her şeyi unutmayacağım. 
Konyas or’a gönül veren herkesi çok se
viyorum  demişti. Konyas or’un Sloven 
fut olcusu ec Sku ic, fut olculuk kari
yerinin son maçına çıktı. aha öncesinde 
fut olculuk kariyerini noktalayacağını 
açıklayan Sku ic, Hatays or karşılaşma
sında duygu dolu anlar yaşarken, maç 
sonunda omuzlarda uğurlandı. ,  yıldır 
Konyas or’da oynayan ve takıma üyük 
destek sağlayan Sku ic,  Ziraat Türkiye 
Ku ası ve  Türkiye Ku ası şam iyon
luğu yaşarken eşil Beyazlıların en çok 
forma giyen fut olcusu oldu. Anadolu 
Kartalı’nda  maçta formasını terleten 
Sku ic,  gol,  asistlik ir erformans 
sergilemişti. Bir dönem Sü er ig’in en 
skorer sağ eki olan  yaşındaki fut ol
cu aktif fut olculuk kariyerini öylelikle 
noktalamış oldu. 

‘TARAFTARLARIMIZA 
ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM’
eçtiğimiz sezon Hatays or maçı

na çıkarken, ısınma hareketlerinde maç 
içinde ve maç sonunda gözyaşlarına 
hakim olamayan ec Sku ic’i taraftarlar 
ağrına asarken Konyas or, oyuncuya 
laket ve özel forma hediye etmişti. Kar

şılaşma sonunda kulü ün resmi internet 
sitesine konuşan Sku ic, Konuşmak 
gerçekten çok zor olacak. Bu inanılmaz 
şehri, kulü ü ve u taraftarı ıraktığım 
için çok üzgünüm. Hayatımın en güzel 
,  yılını Konyas or da geçirdim. Ama 
ir yandan da şöyle düşünüyorum, ka

riyerimi itirdikten sonra ailemle daha 
fazla zaman geçireceğim.  yıllık fut ol 
kariyerimi urada itiriyorum. Bu taraf
tarlara çok teşekkür ediyorum, oyuncu 
arkadaşlarımıza, aşkana, çalışanlara 
herkese çok teşekkür ediyorum. Burayı 
ailem gi i hissettim. ocuklarım urada 
doğmasa da urada üyüdüler. Büyük 
oğlum Türkçe konuşuyor, Türkçe anlı
yor. e kadar konuşsam da kendimi ifa
de etmek çok zor olacak. unu eklemek 
istiyorum. ut ol gerçekten çok o üler 
ir s or. Kendini geliştirmek isteyen 

genç arkadaşlarımızın çok çalışması ge
rektiğini söylüyorum. Türkiye de fut ol 
oynamaktan gurur duyuyorum. Burada 
farklı şehirlerde ile kendimi evimde gi i 
hissediyorum. Bundan sonra Türkiye ye 
gelmeye devam edeceğim ama unu 

artık turist olarak ya acağım.
‘DOLU DOLU  SEZON GEÇİRDİM’

Konyas or ile vedalaştığı süreçte de 
konuşan Sku ic, Burada dolu dolu  
sezon geçirdim. zellikle son sezonum 
olması nedeniyle u yıl enim adıma çok 
özeldi. İyisiyle kötüsüyle ir sezonu a
şarılı olarak güzel ir şekilde tamamladık 
Konyas or’umuzun Türkiye’yi Avru a 
Ku aları’nda temsil etme aşarısını elde 
etmesini sağladık. Burayı ve yaşadığım 
her şeyi unutmayacağım. Sizler ve Kon
ya şehri, taraftarlarımız enim için gerçek 
anlamda ir aile oldu. İnanıyorum ki Av
ru a’da aşarılı olarak gru lara kalacağız 
ve ende Eylül ayında Konya’ya gelerek 
sizleri Avru a maçlarında taraftarları
mızın içerisinde yer alarak tri ünlerden 

destekleyeceğim. Her şey için herkese 
teşekkür ediyorum. Sizleri hiç ir zaman 
unutmayacağım.  dedi.

‘GEÇEN SEZON 
 MAÇTA FORMA GİYDİ’

te yandan geride kalan sezonda 
eşil Beyazlı forma ile  maçta forma 

giyen ec Sku ic,  gol,  asistlik ir 
erformans ortaya koydu.  kez sarı 

kart gören deneyimli sağ ek .  da
kika sahada kaldı. Bu sezonki tek golünü 
de lasmanda  kazanılan eni Malat
yas or müsa akasında atan Sku ic, Ba
şakşehir, Kayseris or ve Beşiktaş maçla
rında ise irer asistle oynadı. Bu sezon ir 
kez de kırmızı kart gören Sloven fut olcu 

 kazanılan Antalyas or maçının son
larında hakeme itirazlarından dolayı ikinci 

sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun 
dışında kalmıştı. 

‘SKUBİC’İ UNUTMAYACAĞIZ’
Konyas orlu taraftarlar ise Sku ic’in 

kendileri için özel ir oyuncu olduğunu 
ifade etti. Sku ic’in takıma ciddi katkılar 
sunduğunu kaydeden taraftarlar,  artık 
Konyas or tarihine adını altın harflerle 
yazdırmış ir isim. ,  sezon oyunca 
her maçta terinin son damlasına kadar 
u kutsal forma için mücadele etmiştir. 

Takıma skor olarak ta ciddi katkıları ol
muştur. El ette fut ola devam etmesini 
ve Konyas or formasını terletmesini is
terdik. olu açık olsun. Bizler taraftarlar 
olarak Sku ic’i hiç ir zaman unutmaya
cağız nun izdeki yeri daima ayrı ola
cak  ifadelerini kullandı. n SP R SER İSİ

Sku i  er ormansıyla
onyas or un e sanesi

Konyas or’da kocaman ir de ir sona erdi  Ye il Beya lıların Slo en sa  eki Ne c Sku ic, akti  ut olculuk kariyerini 
noktalamı tı  ,  yıldır Konyas or ormasını y k ir a arıyla terleten  ya ındaki ut olcu, son ma ına Hatays or 

kar ısında ıkarken te ah ratlarla u urlanmı tı  Konyas orlu tara  ar ise Sku ic i unutmayaca ını i ade ettiler

artık turist olarak ya acağım. destekleyeceğim. Her şey için herkese sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun 

Konyas or tarihine adını a arıyla ya dıran Sku ic, sterdi i er ormans ile n llerde taht kurmu tu  
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 alatasaray Kulü ü Başkanı ursun 
z ek, fut olda Türkiye umhuriyeti nin ku

ruluşunun . yılı olan te kendilerini 
aşarıya ulaştıracak güzel irtakım kuracak

larını söyledi.
ursun z ek, sarı kırmızılı kulü ün 

alatasaray isesi nde gerçekleştirilen ve 
yönetim kurulu üyelerinin de hazır ulundu
ğu haziran ayı olağan divan kurulu to lantı
sında yeni dönemde lanladıkları çalışmalar 
hakkında sunum ya tı. alatasaray Kulü
ünde  Haziran da ya ılan olağanüstü 

seçimli genel kurulda göreve geldiklerini 
hatırlatan z ek, Bizi alatasaray gi i ü
yük ir çınarı yönetmek üzere seçtiğiniz 
için he inize teşekkür ediyorum. Bu göreve 
layık olmak için elimizden geleni ya acağız. 
Seçim dönemi ir şölen ve ayram havasın
da geçti. Bunun için değerli kardeşim Eşref 
Hamamcıoğlu na da teşekkür ediyorum. 
Hakikaten alatasaray ın özlediği ir seçim 
yarışı oldu.  dedi. ursun z ek, maz a

talarını aldıktan sonra Ankara ya giderek 
Anıtka ir i ziyaret ettiklerini elirterek, İlk iş 

olarak umhuriyet imizin kurucusu, önderi
miz Mustafa Kemal Atatürk ü ziyarete gittik. 

umhuriyet in . yılına yakışır şekilde, 
aşarılı ir sezon geçireceğimizin sözünü 

verdik.  ifadelerini kullandı. alatasaray ın en 
önemli değerlerinden irinin fut ol olduğu
nu anlatan z ek, şunları kaydetti  

umhuriyet in . yılı için müthiş ir 
reka et var. Her kulü  . yılın önemine 
inaen şam iyon olmak için elinden geleni 

ya ıyor, transferlerini gerçekleştiriyor. Biz 
de yeni ir eki iz. ut olu dizayn etmek için 
daha önceden çalıştığım, alatasaray a fut
olda üyük hizmetler vermiş enk Ergün 

kardeşimi, fut ol direktörü olarak göreve 
getirdik. ut olda umhuriyet in . yılına 
yakışır şekilde mücadele etmek ve aşarı 
kazanmak için hazırlanıyoruz. Bu konuda 
eksiklerimiz var. Bu eksikleri gidermek için 
transferlerimize aşlıyoruz. Zaten seçim 
öncesinde de çalışmalarımız vardı. imdi 
unları nihayete erdirmek için elimizden ge

leni ya acağız. Endişe etmeyin, çok güzel ir 
takım kuracağız.  n AA

am iyonluk kadrosu kura a ız

Ba kan’dan 
 yıl kutlaması

Musa Ça ıran Hatay’a 
trans er oldu

Konyas or Kul  Ba kanı Fatih Ö k en, T itter he
sa ından ya tı ı a ıklama ile kul n  yıl d n m n  
kutladı  Ba kan Ö k en sosyal medya hesa ından ya tı ı 
a ıklamada, “S reyya E e e arkada larının ayreti ile  
Ha iran de kurulan Konyas or umu un  ya ı kutlu 
olsun  Tarihi a arılarla dolu kul m e nice y yıllar di
liyorum  Do um n n kutlu olsun Konyas or” i adelerine 
yer erdi  n SP R SER İSİ

Yeni se on alı malarını s rd ren Hatays or, trans er
lere de de am ediyor  Bordo eya lı kul , e ti imi  se
on Konyas or da to  ko turan Musa Ça ıran ile  yıllık 

s le me im aladı  Ba arılı orta saha, e en se on Kon
yas or ile  ma a ıktı e  ol kaydetti  Hatays or dan 
ya ılan a ıklamada, “Ge ti imi  se on Konyas or orması 
iyen tecr eli orta saha oyuncusu Musa Ça ıran ile  

yıllık s le me im aladık  İm a t renine Onursal Ba ka
nımı  Hatay B y k ehir Belediye Ba kanı Do  Dr  L t  
Sa a  katıldı  Hatays or umu a ho  eldin Musa Ça ıran” 
i adelerine yer erildi  n SP R SER İSİ

onyas or ut ol 
Okulları z dolduruyor

Konyas or Akademisine a lı Konyas or Fut ol Okulları Kocaeli Karte e’de ya  kam ı e ut ol turnu asında ir araya eldi  
Adeta ut ol leni eklinde e en kam a T rkiye’nin d rt ir yanından Konyas or lo olu ’e yakın s orcu katıldı

 antren r n re  aldı ı or ani
asyonda a ı aileler da ocuklarına 

destek i in kam a katıldı  Pro esyonel 
ut ol takımlarının tercih etti i Karte
e’de minik ut olcular  Ha i

ran tarihleri arasında  n oyunca 
aileleri ile irlikte kam  ya ma ırsatı 
uldu  D enlenen kam ta Konya 
a ta olmak ere T rkiye’nin d rt 
ir yanında ulunan ut ol okulların

dan  do umlu ye il eya lı 
ut olcular hem ir irleri ile tanı tılar 
hem de raki  oldular  Karte e The 
Green Park Otelde er ekle en ya  
kam ı e ut ol turnu asında  ayrı 

ya  kate orisinde ma lar oynandı  
Yıldı  adayları er ekle en or ani
asyonda sadece ut ol e itimi de il 

ki isel eli im e itim e takım olma 
ol usu konusunda e itimler aldı  
Gen  e minik ut olcu adaylarının 

sterdi i er ormans e ka anma 
hırsları turnu ada renkli r nt lere 
sahne olurken or ani asyon katılım 
el esi t reni ile son uldu  Kam ı 

Konyas or Fut ol Akademisi Koor
dinat r  Taner Ay, akademi scoutu 
Haldun Üstel, altya ı teknik direkt r
leri Ahmet K k e Fatih Ba ak da taki  
etti  n SP R SER İSİ

TFFDK Ba kanı ‘Ger ek’ oldu

T rkiye Fut ol Federasyonu TFF  
Denetleme Kurulu Ba kanlı ı na İsmail 
Ger ek se ildi  TFF den ya ılan a ıkla
mada, T rkiye Fut ol Federasyonunun 

 Ha iran da Ankara da er ekle en 

enel kurulunda se ilen denetleme ku
rulu, Ri a da ilk to lantısını er ekle
tirdi  Kurulun ya tı ı to lantıda İsmail 
Ger ek a kanlı a se ildi  i adeleri yer 
aldı   n AA

Hede   Olim iyatları
T rkiye Atıcılık e A cılık Federasyo

nu Ba kanı G rsel Çolako lu, Tokyo da 
,  uanla ka ırdıkları ilk olim iyat ma

dalyasına,  Paris Olim iyatları nda 
ula mayı hede lediklerini ildirdi  Ulus
lararası or ani asyonlardaki a arılarını 
s rd rerek olim iyat kotası i in alı
malarına de am eden milli s orcular, 
ran larındaki ilk olim iyat madalyası

nı Paris ten etirmeyi hede liyor  Milli 
takımın kam  alı malarını taki  eden 
Çolako lu, , atıcılıkta den iti aren 
her olim iyata katıldıklarını ancak hen  
madalya ka anamadıklarını s yledi  
T rkiye de  ilde  oli on oldu unu, 
s orcu yeti tiren  akredite kul  u
lundu unu aktaran Çolako lu,  in  
lisanslı s orcuyla her e en n daha 
iyi ir noktaya ilerlediklerini dile etirdi  

 Tokyo Olim iyatları nda, tarihte ilk 
ke  inale kaldıklarını anımsatan Çola

ko lu, Olim iyatlarda inale kalmak da 
son derece nemli  Çok k k ir arkla 
madalyayı ka ırı  d rd nc  olduk  Bu 
elece imi in arlak oldu unu steri

yor  Hakikaten ok iyi alı ıyoru , kam
lar ya ıyoru  dedi
n SP R SER İSİ



Bardak ı yu adan uçtu
Konyas or’un a arılı sto eri A d lkerim Bardakcı, İstan
ul eki i Fener ah e ile anla tı  Konyas or u trans erden 
 milyon a ro se iyesinde ir onser is edeli ka anacak

eçtiğimiz sezon Konyas or’da 
aşarılı ir erformans sergileyen A

dülkerim Bardakcı, takımın en istik
rarlı isimlerin aşında geliyordu. Sert 
savunmasıyla ve hava to larındaki 
hakimiyeti ile dikkat çeken Bardakcı, 
özellikle ener ahçe, alatasaray ve 
Beşiktaş’ın dikkatini çekmişti. ılan 
hikayesine dönen transferde ise ka
zanan Sarı acivertli eki , ener ah
çe oldu. ener ahçe Kulü  Başkanı 
Ali Koç ile Konyas or Kulü  Başkanı 
atih zgökçen’in Kulü ler Birliği 

To lantısı’nın ardından anlaştığı öğ
renildi. ener ahçe ise to lamda  
milyon avro seviyesinde ir onservis 
ödeyecek. Konyas or’da A dülkerim 
Bardakcı, Riad Ba ic’den sonra en 
çok onservis kazanan oyuncu konu
munda olacak. 

‘GALATASARAY BEŞİKTAŞ’DA 
ÇOK İSTEMİŞTİ’ 

Kulislerde geçen iddialara göre 
ise A dülkerim Bardakcı için ala
tasaray’ın  milyon avro onservis 
edeli ile Morutan’ı  yıllık kiralık 

olarak teklif ettiği ileri sürülmüştü. 
Beşiktaş’in ise ilk olarak  milyon avro 
teklif ettiği ardından ise ,  milyon 
seviyelerine çıktığı elirtilmişti. eriye 
kalan sezonda  . ’lik sto er A dül

kerim Bardakcı  maçta görev almış, 
sto er olmasına rağmen  gol atı , 
 asist üretme aşarısı göstermişti. 

Milli sto er Konyas or formasını ise 
to lamda  kere giyme aşarısı 
göstermişti. 

YERİNİ KİM DOLDURACAK
nümüzde ki sezondan iti aren 

E A, Sü er ig ve Türkiye Ku ası 
aşta olmak üzere  kulvarda mü

cadele edecek olan Konyas or’da 
Bardakcı’nın gidişiyle era er ta
kımda önemli ir eksiklik doğmuş 
oldu. Konyas or’un ener ahçe’den 
alacağı onservis edeli ile A dülke
rim kalitesinde uygun ir maliyet ile 
sto er transfer etmesi ekleniyor. te 
yandan diğer ölgeler için transfer ça
lışmaları sürüyor
n SAMET AKTA

aktassonic gmail.com
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onyas or dan itter da 

anlamlı ayla ım

Sosyal medyayı en akti  kul

lanan takımların a ında elen 

Konyas or’dan ir anlamlı ayla

ım daha eldi  
Ye il eya lı kul  u ke  

e mi te kul  tarihine dam a 

uran isimleri ayla arak ma iye 

ur u ya tı  Payla ılan rselde, 

 yılında ekilen Konyas or 

Boks Takımı,  senesinde 

Konyas or Bisiklet Takımı,  

yılında Konyas or Halter Takımı, 

 yılında Konyas or Halter Ta

kımı yer aldı  G rsel kısa s rede 

y k e eni to ladı

n SP R SER İSİ

 se onu irinci eta  ha ırlıklarına  
Ha iran Pa artesi n nden u yana Koyuncu Gru  
Kayacık Tesisleri’nde de am eden Konyas or, d n sa
ah saatlerinde ya ılan antrenmanla n  tamamladı  

Teknik Direkt r İlhan Palut e yardımcı antren rler 

y netiminde er ekle tirilen antrenman, mo ili as
yon e onksiyonel ku et alı ması ile a ladı  Dar 
alanda oyun ile de am eden antrenman, ko u ile sona 
erdi  Antrenmanda oyuncuların hırslı oldu u dikkatler
den ka madı  n SP R SER İSİ

onyas or ku et çalı tı

KARTAL KOMBİNE 
FİYATLARINI AÇIKLADI

Temsilcimi  Konyas or’da yeni se on i in kom ine iyatları da elli oldu  Ba arılı 
ir se onu eride ırakan Anadolu Kartalı Konyas or’da kom ine iyatları netle ti  Sa

tı lar ise  Ha iran Cuma n  saat ’da a layacak  Fiyatlar ise en d k  TL, 
en y ksek ise  TL olarak elirlendi  Konyas or’un resmi internet sitesinde ya ılan 
a ıklamada u i adelere yer erildi, “Ba arılarla dolu se onun ardından imdi yeni he
de lere do ru yol alma amanı  T m ehir kenetlenecek e hede e y r yece i  Ye il 
eya  renklere n l ermi  tara tarımı la d n oldu u i i u n de omu  omu a ola

ca ı  Konya mı  yine ir e era er olacak, Konyas or umu  elde etti i a arılara ye
nilerini ekleyecek  Tara tarlarımı ın ekledi i n eliyor  Konyas or’umu un, MEDAŞ 
Konya B y k ehir Stadyumu’nda oynayaca ı S er Li  e A ru a ma larında e erli 
olacak  se onu kom ine satı  d nemi,  Ha iran  Cuma n  ’da 
a lıyor” denildi  n SP R SER İSİ


